
Strategiskt miljömålsarbete  

-att verka genom andra 



DET UNIKA MILJÖMÅLSARBETET 

• Ett systematiskt systematiskt miljöarbete 

 

•  En enig riksdag stod bakom beslutet 1999. 

 

•  Största politiska samordningsprojektet i Sverige? 
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LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG 

•samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet  

•utveckla, samordna och genomföra regionala 

åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen 

•Stödja kommunerna med underlag 

•verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får 

genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen 

samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet 

 

 



GENERATIONSMÅLET 

är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser 



16 NATIONELLA MILJÖMÅL med 

preciseringar 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö  

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 



Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen, november 2013  
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EXEMPEL PÅ UTMANINGAR 

Begränsad klimatpåverkan 

- Minska utsläppen av växthusgaser 

- Fasa ut fossila bränslen 

 

Frisk luft 

- Minska halten av partiklar i luften 

 

Giftfri miljö 
- Sanera förorenade områden 

 

Ett rikt odlingslandskap 

- Stoppa igenväxningen av odlingslandskapet – öka hävden! 

- Fler betesdjur i våra marker 

- Öka efterfrågan på jordbrukets produkter, och tänk efter var   

de är producerade. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

- Många arter försvinner, ekosystem utarmas 

- Främmande arter ökar 



FLER INSATSER BEHÖVS FÖR ATT NÅ MÅLEN! 

 

Länsstyrelsens uppdrag: 

ta fram regionala åtgärdsprogram för att nå miljömålen. 

 

Att verka genom andra 
Näringsliv, organisationer och allmänheten har avgörande 

betydelse för att målen ska nås. 

 

Kronobergs luftvårdsförbund  
är en organisation som kan 

påverka hur miljömålen nås 

och bidrar med information om 

hur miljötillståndet är. 

 

 

 



ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KRONOBERGS LÄN 

Hälsa i miljöarbetet  
 

 

 

Det hållbara landskapet 
 

 

 

Klimat och energi 

Landshövdingen beslutade om det regionala 

åtgärdsprogrammet den 6 mars 2014.  



FÖRANKRING AV ÅTGÄRDER 

• Strategiska samtal 

 

• Aktörspecifika möten 

 

• Remiss 

 

• Kommunturné 

 

• Information 

 

 



EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER  

där Kronobergs luftvårdsförbund  

kan vara en aktör 

Åtgärder – Hälsa i miljöarbetet 

 

- Minska partikelhalterna vid gaturengöring 

 LVF roll kan vara att informera om innehållet av 

 partiklar i luften. 

 

- Information om luftkvaliteten i länet.  

 Redogöra för mätningar och beräkningar som görs i 

 länet för att kontrollera luftkvaliteten.  

 Riktad till allmänheten, företag och kommuner. 

 

- Minskad användning av dubbdäck ffa inom 

 tätbebyggda områden.  

 Till exempel en informationskampanj? 

 



MILJÖMÅLSLÖFTEN 

• Kommuner, företag och andra organisationer  

kommer att erbjudas att underteckna frivilliga  

avsiktsförklaringar. 

 

• Syftet är att ge ökat genomslag för åtgärds- 

arbetet, visa upp goda exempel från  

olika aktörer och ge bättre kunskaper om  

vilka åtgärder som genomförs i länet.    

 

• Länsstyrelsen stödjer, följer upp och  

utvärderar åtgärdsarbetet.  



EFFEKTER 

• Värme från Stena aluminiums rökgaser, som  

tidigare gick rakt ut i luften, tas tillvara och förs in  

i fjärrvärmenätet i Älmhult. Vid maximal kapacitet  

kan det värma motsvarande 1 200 villor (25 GWh).  

 

• Landstingets inköp av ekologiskt producerade  

livsmedel har ökat, och är nu 46 % av det  

totala inköpsvärdet. 

 

• HSB Sydost ersätter bensin- och dieseldrivna  

bilar med biogas- eller elfordon. De har idag 20  

biogasbilar och 5 eldrivna servicefordon. HSB har  

även tagit fram en film om sitt miljöarbete: 

http://www.youtube.com/watch?v=cRqkKIezLBg&

feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cRqkKIezLBg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=cRqkKIezLBg&feature=youtu.be


TACK! 


